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 ((؟ ر ما أث ر وّال النهي هنا أث  ))ن تكُ  (( )) ِفي َضْيقٍ  نَوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتكُ  (( أو ال؟ الفعل المُ  تْ فَ ذِ حُ 
  ؟ر بهأث وش اللي  ،ر بالفعلأث  ))وال تكن 

  ..: الطالب
و اليت هي الم الفعل ملاذا؟ هنا ما حذفت الوا ))وال تكن  (( ،الفعل المُ  هيف منه الواو اللي ذِ حُ  : ال،الشيخ

 قلت لكم: )) نْ وال تكُ  (( ،ن أجل السكونالم الفعل مِ  حذفِ  وأصلُ  ،ه مبين على الفتحألن  " هبنائِ لِ "  :قال
، وإذا التقى ساكنان يف اللغة العربية ّنا النون التقى ساكنان وهذا غري جائزك نا الواو وسَ لو أننا أبقيْ  )ونكُ أصله (ت

 ))اْلُمْشرِِكيَن  ِمنَ  ن َوال َتُكونَ  ((ا هنا أم  ،لالفعْ  ت الواو اليت هي المُ فَ ف وهلذا حذِ ذِ حُ لني  فحر  واألول منهما
  ". هبنائِ لِ " املؤلف  يقولف ذَ فلم حتُ 
 ، ج عن امللة وإىل أصغر ال خيرج من امللةم إىل أكرب خمِر ينقسِ  االشرك كما مر علينا كثريً  ))ن المشركين مِ  ((: وقوله

وما  ،كرِ شْ ه فهو مُ تِ ه أو يف عبادَ تِ ي ك مع اهللا يف ربوبِ ن أشرَ مَ ف ؛هتِ ي بوبِ ه أو رُ يف عبادتِ  اك مع اهللا أحدً فاألكرب أن يشرِ 
كما يف ه وسيلة لألكرب  ا ألن ر يكون إم األصغَ  الشركَ  ب أن والغالِ  ،أصغر عليه الشرك فهو شركٌ  قَ لِ طْ ذلك مما أُ  ونَ دُ 

العبادة للناس فيكون ل ل أصمر إىل أن يعمَ ى به األد ؤَ ها للناس قد يُـ نُ س ل العبادة وحيَُ يعمَ  اللي ألن اء َمْسأََلِة الري
ق بأمور أخرى ما ل الشرك األصغر ليس وسيلة إىل الشرك األكرب وإمنا يتعَ  وقد يكونُ  ،أكرب اشركً بذلك ُمْشرًِكا 

ف قِ ه نَ تِ ي وبِ بُ أو رُ  هتِ ي وهِ لُ أيف  اإلنسان هللا شريكً ا دَ و أن يعتقِ األكرب ه ولكن على كل حال الشركُ ، بالكفرتتعلق 
  ؟هذا على

  ؟ .......:الطالب
  .اأنواعً  لُ يشمَ  ؛ ألن الكفر عام جنسٌ ه شرككفر لكن نوع هذا الكفر أن   هو: الشيخ

قبلها  ةُ الواو والضم  جزمه حذفُ  عالمة) الناهية و الـ(مضارع جمزوم ب فعلٌ  )تدعو(ية ناهِ  )ال(د تعبُ  )) َوال َتْدعُ  ((
ن أن ممكِ  هذا غريُ  فإن  )) آَخرَ  (( ،ودوه أي املعبُ واإلله مبعىن املألُ  )،تدع(مفعول  )) َمَع اللِه ِإَلًها (( ا،دليل عليه

بَِأن اللَه ُهَو َذِلَك  ((:ل كما قال تعاىلها باطِ وى اهللا كل اآلهلة اليت سِ  ن ؛ وذلك ِألَ آخر حق إلهٌ  مع اهللاِ  يكونَ 
ى اهللا مس  )) آَخرَ  َوال َتْدُع َمَع اللِه ِإَلًها ((ويف هذه اآلية ، ]30[لقمان:))اْلَحق َوَأن َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطلُ 

هذه اجلملة كالتعليل  )) ال ِإَلَه ِإال ُهوَ  (( ،معبود ل مبعىن مفعول أي:اعَ فِ  )اإلله(ذلك ألن ا؛ و إهلً د عبَ تعاىل ما يُ 
ه ال إله إال فإن  ،لمعبود احلق ليعِىن  قّ للحَ  نفيٌ  يُ فْ وهذا النهي بل هذا النـ  ،ه ال إله إال هولنهي السابق يعين فإن لِ 

أن ينهى  نع اهللا لكِ مَ  ةً آهلَِ  تبِ ثْ يُـ  -كما تَرْون- هاما سبقَ  إذ أن  ؛اةها منافَ ها وبني ما سبقَ بينَ  ونُ ال يكُ  ذٍ وحينئَ  ،اهللا
اإلله  :القَ هما أن يُـ بينَ  واجلمعُ  ،ههناك إلَ  يكونَ ينفي أن  ))ال إله إال هو  (( :والثاين يقول ،ةتُْدَعى هذه اآلهل
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د بَ عْ أن يُـ د وهو ال يستِحق بِ الباطل الذي عُ  ا اإللهُ وأم  ، اهللاد هذا ليس إال بَ عْ أن يُـ  ق حِ تَ وهو يسْ  دَ بِ الذي عُ  قّ احلَ 
، : ال تعُبْد إال اهللامبعىن النهي أي انفيً  ل أن يكونَ ه حيتمِ مع أن ي النفْ يح يف وهذا هو الصحِ ، هللا لغريِ  تٌ فهذا ثابِ 

 يُ فْ والنـ  املعىن : قالوا ]2[البقرة:))َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيهِ  (( :يف القرآن كما قالوا يف قوله تعاىل دُ رِ ي يَ هْ مبعىن النـ
 ى النفيُ األوىل أن يبقَ  ولكن  ،وا النفي مبعىن النهيوا فيه فجعلُ أي ال ترتابُ ))  فيه ال ريبَ ((  – بعض املفسرين - 

عنه  ه يٌ ا النهي فإن ة وأم فَ صِ  ي إثباتُ النفْ  ألن  ،ن النهيي أبلغ مِ النفْ  ويكونُ  ،ةً حقيقَ  ال نفيً عَ ه وأن جيُْ على ظاهرِ 
ليه فعَ  َىل م وَأوْ أعظَ  فهي انفيً  تكانا إذا  أم  ،لوقد ال حيصُ االمتثال ل صُ يعين قد حيوقد ال ميكن،  قد ميكن االْمِتثَال

اما قبلَ  ألن  ؛هقبلَ  مع ما ضُ ي ال يتعارَ هذا النفْ  :نقول ا آهلَِ  ،ةلَ ة باطِ آهلَِ  ه باعتبار أة حق فال إلهَ والثاين باعتبار أ 
ن مِ  ه ليسَ مبعىن أن  ،ا مستِقال ود على اهللا وليس هو امسً ري يعُ مِ ضَ  )هو(كلمة   )) ال ِإَلَه ِإال ُهوَ  (( ،إال اهللا حقّ 

مثل  )ال إله إال هو( ن أمساء اهللا ويقولون:مِ  )هو(لون م جيعَ ة فإ ال ة الض عَ دِ ة املبتَ ي وفِ للص  االفً خِ  )،هو(اهللا  أمساءِ 
الضمري هو  :فنقولهو التوحيد، هذا  :ويقولون ،اوَ رُ ر كَ يُ  : ُهو ُهو ُهوفيقولون يف أذكارهم الباطلة )ال إله إال اهللا(

املذكور  )اهللا(أي إال  ))ال إله إال هو  (( هذا االسم )مع اهللا(على اهللا  يعودُ  ريٌ مِ و ضَ وإمنا هُ  ،هللا علمٍ  ليس اسمَ 
بعد  ومٌ ومعدُ  لّ حِ مَ ضْ ل ومُ زائِ  مبعىن )) َهاِلكٌ  ُكل َشْيءٍ  (( )) ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ  (( :قالالسابق، 

ك كما قال ليس الِ  ه وتعاىلسبحانَ ه  اهللا فإن اه " يعين إال قال املؤلف" إال إي  )) َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ  (( ،الوجود
َها فَانٍ   (( :تعاىل َقى َوْجُه رَبَك ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم *  ُكل َمْن َعَليـْ إال  ((: هوقولُ ، ]26:27 [الرمحن))َويـَبـْ

" والعياذ  هوجهَ  اهللا يفىن إال إن  وا "ل الذين قالُ الباطِ  أهلِ  على قولِ  ااه " رد " إال إي  :هاملؤلف بقولِ  هُ رَ فس  ))وجهه 
  إال َىن اهللا يف "إن  :الوجه فقط وقالوا ةِ فَ به عن صِ  ارً بـ جعلوه معَ  به عن الذات بل رب ه هنا مل يعَ باهللا فجعلوا الوجْ 

 بالوجه كسائر العلية لكنه عرب  الذاتِ  ل ها كُ ات كل هنا الذ  هِ املراد بالوجْ  باطل وأن أنه كالٌم  ه " وهذا الشك وجهَ 
  .ه عن الشيء كله نعم بالوجْ عرب يُ  حيثُ اللغوية ريات التعبِ 

  ؟  .......: الطالب
سبق ا إذا مَ  )إال اهللا هَ ال إلَ ( :ولقُ أن نَـ األوَىل ولكن  ،) اهللاإال(يعين  )ال إله إال هوأنه ( ...: إن كانت الشيخ
إال  هشهادة أن ال إل : اإلسالم على مخسِين بُ  :وهلذا ،ملَ العَ  هبامسِْ  ر اهللاَ كُ ذْ ري فاألوىل أن نَ مِ الض  ود علْيهيعُ شْيء 

  ،إال اهللا هال إل ؟هو
يفىن  ن يقولون أن اهللاار الرد على مَ بَ يح باعتِ صحِ  )اهإال إي ( :ل املؤلفقو ف )) ِإال َوْجَههُ  َهاِلكٌ  ُكل َشْيءٍ  (( :قال

األشاعرة معروٌف أن ذلك بل  يدُ ه يرِ لكن املؤلف ما أظن  ،هالوجْ  وهو إنكاُر معىن باطًال  مُ وهِ ه قد يُ لكن  ،هإال وجهَ 
 )) ِإال َوْجَههُ  ((: وهلذا قال ،ا ل دَ تَ سْ يُ  وهذه اآلية ..ا حقيقي  اإن هللا وجهً  :ولة فنحن نقُ ه حقيقَ رون الوجْ نكِ يُ 
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 ما ك إال هالِ  شيءٍ  كل   :املعىن إن  :وقيل ،يب اللغة العربيةأسالِ كسائر نعم   ،ات بالوجه عن الذ قول عرب لكنهم ي
 ،اهللا به وجهُ  ريدَ  ما أُ ولة إال بُ ودة وغري مقْ األعمال مردُ  يعُ مجِ  :على األعمال يعين اه فيكون هذا عائدً به وجهُ  ريدَ أُ 

 َهاِلكٌ  ُكل َشْيءٍ  ((: مث قال ،ن أعمال اإلنسانهذا مِ  )) آَخرَ  َوال َتْدُع َمَع اللِه ِإَلًها (( :قوله هؤالء بأن  ل واستدَ 
فإنه يبقى  مق هلوهو اخلالِ به وجه اهللا   ما أريدَ وغري ناِفع للمرء إال  ك وتاِلفهالِ  ركَ الش  إن  :ه قالكأن   )) ِإال َوْجَههُ 

  للمرء.
  ؟ .....: الطالب
عليه الصالة الرسول مثل قول يعين ال تُِفيُده،  )هالكمبعىن أا ما تفيد اإلنسان معىن (اهلالك  ،: الالشيخ

 كل   :رادامل أن اآلية املعىن األول أقوى : إن نا نقولولكن ، ) نا فهو ردّ  ليس عليه أمرُ ل عمًال مِ ن عَ ( مَ  والسالم:
ه كأن فيعين  )) آَخَر ال ِإَلَه ِإال ُهوَ  َوال َتْدُع َمَع اللِه ِإَلًها (( :يل لقولهاهللا وهو كالتعلِ  ف إال وجهُ شيء فاٍن وتالِ 

ى فكان هو الذي واهللا تعاىل هو الذي يبقَ  ؟ ما تبَقى،ىقَ بْـ ما تَـ وال  تبَقىن دون اهللا هذه األصنام املعبودة مِ  :يقول
  )) نعم؟ له الحكم ((د، قال: ستِحق أن يُعبَ ي

  ؟ ......: الطالب
(وجُهك كرمي) مع أنه الكرمي هو اهللا،  ..مثلعن الذات َدائًما،  ذاتال بعرب ه يُ ألن  ...على احلقيقة  ..: ال الشيخ
 ،َرب أ وخَ دَ تَ بْ ن مُ نة مِ و كَ ة مُ لَ ه مجَْ هذ )) َلُه اْلُحْكمُ  (( :هوقولُ  ،ما فيه تأويل اللغة العربيةيف  مطرد .. ذا والتعبري

م كْ ه احلُ له وحدَ  :واملعَىن  يُِفيد احلْصر،ري خِ أْ ه الت ما حق  مبتدأ مؤخر" وتقدمي )) اْلُحْكمُ  ((م وقد مُ  ))له   (( اخلرب
 ِين وْ م الكَ كْ ل احلُ شمَ ه يوالصحيح أن  ،الكوينّ  كمِ ه باحلُ رَ وقد فس " ذ اء النافِ القضَ "  :يقول املؤلف ))والحكم  ((

 فاحلكم شاملٌ  ،ةي عِ رْ ام الشَ كَ حْ ق يف األَ  اخللْ ل بْني الفصْ  اوله أيضً  ،دالنافذ على كل أحَ  اءُ ه القضَ فلَ  ،يّ والشرعِ 
 (( :ةنَ ه تعاىل يف سورة املمتحِ ة احلكم الشرعي قولُ لَ ن أمثِ مِ  علينا أن  وقد مر  ،كوين والشرعيالكم احلين لألمرَ 

َنُكْم َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم  َذِلُكمْ  ه تعاىل عن احلكم الكوين قولُ  ِمن ن وأ، ]10نة:[املمتحِ ))ُحْكُم اللِه َيْحُكُم بـَيـْ
ُر اْلَحاِكِميَن  (( :يوسفإخوة  َلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللُه ِلي َوُهَو َخيـْ فـَ

ه له غريَ  ه مع أن هللا وحدَ  احلكمَ  ذكرنا أن اجلملة فيها اختصاص أن  ))له الحكم  ((: وقوله ،]80[يوسف:))
 عٌ ء تابِ هؤَال  حكمُ  :يقالأن واجلواب عن هذا  ،م البلد وما أشبه ذلكال احلاِكم الشرعي وحاكِ قَ هلذا يُـ و  ،حكم

احلاِكم ال هذا  ة إذ أن ي عِ ن باب التبَ هو مِ  اامً ك حُ هؤالء  ، فكونهالثاين هو هللا وحدَ  ق التامّ املطلَ  واحلكمُ  ،اهللا مِ كْ حلِ 
  ينَفْذ ُحْكُمه.م مل اهللا فإن حكَ ل مبا أنزَ  بغري محيكُ 
ي إىل اهللا ترجعون فيجازيكم على أ ))إليه  (("  كمبالنشور من قبوِر  ]88[القصص:))َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  ((



 - 4  -

مما ذكر  وحيتمل أن يكون الرجوع هنا أعم  ، إىل اهللاع إال فال مرجِ ن القبور كم مِ أعمالكم وذلك بالنشور إذا نشَر 
احلكم بني الناس  د رَ رجعون إىل اهللا وهلذا يُـ ا تُ كم فإمن حىت يف أحكامِ  )وإليه ترجعون( :املؤلف حبيث يكون املعىن

  ....؟ إىل اهللا عز وجل نإىل مَ 
  سورة العنكبوت
يف ابتداء  يؤتى اآية مستقلة  [قطع] آية ِستونو  عٌ سْ لعنكبوت مكية وهي تِ سورة ا )) لمآ (( :مث قال اهللا تعاىل

  ة براءَ  السور ما عدا سورةَ 
ولكن الصواب  ،نا هذه الكلمة هلا معىنلعج فيما لو وهذا حقّ  " ه بذلكاهللا أعلم مبرادِ "  :قال املؤلف ))لم آ ((
 اذ حد هي يف ،هوغريُ  جماهد هه ال معىن هلا كما قالأنِما هلا معىن ا،  العربية ةِ ل باللغَ القرآن نزَ  وذلك ألن، 

 هو اإلشارة إىل أن ى و هذه هلا مغزَ  ولكن  ،هلا معىن ما )أ ب ت ث ج( ة اهلجائية ما هلا معىن فإن بَ املرك  واحلروفُ 
ا أتى حبروف ا وإمن عرفوَ ة ما تجديدَ  حبروفٍ  غريكم مل يأت العرب وأعجزَ  معَشرَ كم أعجَز  الكرمي الذيهذا القرآن 

ذه احلروف اهلجائية إال  وءةً سورة مبدُ  دُ وهلذا ال تكاد جتِ  ،كممع ذلك أعجَز منها كالمكم و  ونَ بُ وا وترك تعرفُ 
 لم آ ((]2-1[البقرة))َذِلَك اْلِكَتاُب * الم  (( :القرآن مثل صِ خصائِ ن بالقرآن أو ما هو مِ  ذْكربعدها  وجدت

ِكَتاٌب أُنِزَل ِإلَْيَك   * لمص آ ((] 2-1:انرَ مْ [آل عِ  ))نـَزَل َعَلْيَك اْلِكَتابَ  * ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَحي اْلَقيوُم اللُه ال  *
 تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمنَ  *حم  (( اد أيضً جتِ  ]1[يونس:))الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم  لر *آ (( ]1[األعراف:))

 ]2[السجدة:))تَنزِيُل اْلِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َرب اْلَعاَلِميَن لم * آ (( ]2[اجلاثية:))َعزِيِز اْلَحِكيِم اللِه الْ 
  وهكذا.

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنا لم *آ ((هذه  ر ما ر القرآن لكن فيها ذكْ ما فيها ذكْ ]2[العنكبوت:)) َأَحِسَب الناُس َأْن يـُتـْ
بالقرآن البد  نَ ن آمَ مَ  فإن  ))]2[العنكبوت:)) َوُهْم ال يـُْفتَـُنونَ  َأْن يـَُقوُلوا آَمنا ((: هالقرآن وهو قولُ  ن الزمهو مِ 
  .فَنت أن يُ 
رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنا (( :قوله ن ستفهام يعين أيظُ االهذا حمل  )) َأْن يـَُقوُلوا (( :قوله )) َأَحِسَب الناُس َأْن يـُتـْ

ما كان اإلنسان أقوى وكل  اراالختبَ ن مِ  د بل البُ  يكون ال وا هذا أمرٌ رُ وا إذا قالوا آمنا بدون أن خيتبَـ رتكُ يُ  الناس أن
ه هل فيه قوة ر يف دينِ نظَ ن األمثل فاألمثل حىت يُ يُبَتلى الصاحلو ي الناس بتلِ اهللا تعاىل يَ  ه أكثر فإن اختبارُ  ا كانإميانً 

املؤمنني وغري َمن؟  يشمل )الناس( :ظن وقوله) مبعىن بحسِ ( ))أحسب الناس  ((: وقوله ،ضعيف أو هو دينٌ 
ا ؤمنً ى مُ م سَ أن يُ  ح واملنافق ال يصِ  ،ن املنافقويكون مِ  احق  : إين مؤمن يكون من املؤِمنوذلك ألن قوله ؛املؤمنني

الناس  ن يظُ  :يعين )،ان آمَ ( :أي بقوهلم )) وا آَمناَأْن يـَُقولُ  (( ،هبقلبِ  بلسانه كافرٌ  نٌ ؤمِ مُ  :ا يقالق بل إمن على اإلطَال 
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ام هَ وهذا االستفْ  " مإمياِ   به حقيقةُ ني ا يتبَـ مبون رُ خيتبَـ  ))َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن  (( ان آمَ  :ة إذا قالوانَ وا بال فتْـ أن يرتكُ 
 ؟ لإلنكار يعين ال تظُ قرير وال ِلإلْنَكارللت ن واهللا  ،واختبار ن فتنةٍ د مِ بُ م بال فتنة بل التُ ركْ آمنا تُ  :ذا قلتمكم إوا هذا أن

ا أم  ،ون ا عليهطُ ل سَ ه اليت يُ تارة بأفعال غريِ ، و سبحانه وتعاىلها به بأفعاله اليت يفعلُ  تارةً يبتلي املرء  سبحانه وتعاىل
ن الناس مِ  ة فإن ي ب مالية أو أهلية أو بدنِ صائِ م :ه ا إميانَ ِرب ب خيتَ ي اإلنسان مبصائِ اهللا تعاىل قد يبتلِ  ه فإن بأفعالِ 

ن الناس ومِ  ،ر والعياذ باهللابعد إسالمه ويكفُ  د  ورمبا يرتَ أن يصِرب  زَ جِ ن إذا أصابته هذه املصائب والعياذ باهللا عَ مَ 
ه يؤذونَ  عليه قومٌ  طَ ل سَ يُ اهللا مثل أن ما هو ِمن فعل ه اهللا عليه طُ يسل  ى املرء بِأْمرٍ بتلَ كذلك قد يُ   ، وحيتسبمن يصِرب 

ل للنيب صلى اهللا حصَ  ... رضي اهللا عنهمللصحابة حصل  ِلَمن؟ ثل ما حصلمِ ، ابالقول أو بالفعل أو ما مجيعً 
وكذلك  ،هن غري قومِ ن قومه ومِ مِ  ا إيذاًء عظيمً  يَ النيب عليه الصالة والسالم أوذِ  ه فإن وأصحابِ عليه وسلم 

اء عظيم بن ياسر وآله حصل هلم إيذَ  عمار وا فإن بُ ؟ ومع ذلك صربوا واحتسَ  الوّال  اظيمً ه أوذوا إيذاًء عأصحابُ 
 ،ن يؤذى بالقول وبالفعلنهم مَ ى بالفعل ومِ ن يؤذَ ى بالقول ومنهم مَ ؤذَ ن يُ ن املؤمنني منهم مَ مِ  مهوكذلك غريُ 

الناِس َمْن يـَُقوُل آَمنا  ِمنَ  ((طيب "، ن املشركو يف مجاعة آمنوا فآذاهم  نزلَ  يقول: ))َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن  (( :وقوله
َنَة الناِس َكَعَذاِب اللهِ  ن كذلك مِ   ،والعياذ باهللا دّ رتَ مث يَ  ]10[العنكبوت:)) بِاللِه فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللِه َجَعَل ِفتـْ

ع و أنت مطَ  :ويقولون ونَهة ويصد لفسقَ ك اأولئ يهِ ن يؤذِ ة إىل الدين مَ هَ ن الشباب املتج مِ  االناس اآلن وخصوصً 
 ينح.. هذا على دينه أو هل يصِرب  سبحانه وتعاىلم يعلَ لِ  وامتحاني وما أشبه ذلك هذا ابتالء من اهللا وأنت رجعِ 

يؤذى ف اللحية مثًال  لقِ املؤمنني كحَ  ي بأخالقِ من يؤذى بالتحل  ان الناس أيضً ومِ  ،هؤالء ةِ من أذي  اع خوفً  يرجِ مث
ن هذا مِ  اق حليته خوفً س فتجده حيلِ بَ ب عليها أو حيُ ضرَ ا بالفعل فيُ وإم  افا بالقول واالستهزاء واالستخفَ م بذلك إ

 أمرٌ ت هذا قَ وحلِ  ىباملوس ىتِ ك وأُ ت يدُ ل غُ  :ت على هذاهْ كرِ أُ نعم إن  ،ه واجب أن تصِرب وز ألن وهذا ال جيُ  ،األمر
ي جيب أن املعاص ،ن الناسمِ  ال املعصية خوفً وز لك أن تفعَ فإنه ال جيُ األمر إليك  لكن ما دامَ  ،ليس إليك

  ).يقول آمنا باهللامن ن الناس فمِ ( ،بيصرب وحيتسِ  ِجيب أن ا،ن الناس أبدً مِ اإلنسان ما يفعلها خوف 
  ]3[العنكبوت:))َوَلَقْد فـَتَـنا الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ  ((

  ؟ .......: الطالب
  .......مثًال  احلقها.. أو ُحيَبس  ،ضربيُ ب أنه كلغاية ما هناهذا ه كرِ : ما أُ الشيخ

  .مشقة ...: الطالب
ْلُبُه ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقَـ  (( :ه تعاىلعلى هذا قولُ يَرُِد وال  ،هب على دينِ سِ تَ حْ يَ  ولْ ِرب صْ ليَ املشقة تُزول ف .. :الشيخ

علماء يقول هذا يف اإلميان الَقوِيل الذي ذاك بعض ال ألن  ،شيء يهه ما علن فإ ]106[النحل:)) ُمْطَمِئن بِاِإليَمانِ 
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لو  ة حىت مثًال ل يعين اآلية عام شامِ  الكفر الفعلي حىت يف اإلميان الفعلي أنه صحيحال كان  نان، وإسَ ه الل رُ مصدَ 
ق بني الفعل رْ ى عنه ففَ ل خَ تَ ن يُـ ن أَ كِ ر الشرعي فهذا ال ميُْ ي عن األمْ  التخل مثُ أُْكرِه على السُجود وَما أْشَبه ذِلك، 

جوب إعفاء اللحية فهذا ما ترك واجب كوُ ، وأما أن ر بهعذَ كفر هذا تُ على   ثًال مَ   على فعل معصيةَرب الذي جتُْ 
  .ا يف مانِعمَ  قلْ واحلَ ب رْ بالض  أُوِذيتَ ولو  صل  ...ما ميكن أن ترتكها  اترك الصالة مثًال  :لك ، لو قيلجيوز

  ؟.....: الطالب
فليس كذلك، هذا قد  ا هذاأم  ،حياتك ..نه مِ  ك إذا أكلتَ إذا اضطررت إليه ألن كأكل امليتة   ..ال: أكل الشيخ

 ُ ا إلنَ ام قُ ما دَ  ...ذََكر اهللا،  .. تْ يسَ هذه لَ وال ُتضَرب، وقد ُتْضَرب وَتْصِرب وَحتَتِسب، د بالضرب د ا اإلنسان إذَ  ن
  .تكون فائدة ال بد من فتنة واختبار ...اهللا  ا أمرَ مَ  عَ دَ ز أن يَ و  اهللا جيُ ي ِيف وذِ أُ 

ْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا (( َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذبِيَن  ((ة دَ اهَ شَ مُ  مَ لْ م عِ يف إمياِ  )) َوَلَقْد فـَتَـنا الِذيَن ِمْن قـَ
ْبِلِهمْ َوَلَقْد فـَتَـ  ((م فيهِ  ]3[العنكبوت:)) النيب  ن قبلهم وقد أخربَ مبعىن اختربنا الذين مِ  )ان فتَـ ( )) نا الِذيَن ِمْن قـَ

 ن فتنة مَ مِ  عليه الصالة والسالم أن ه ومع ذلك فإنه دِ لْ ه وجِ مِ يد ما بني عظْ دِ احلاط ط بأمشَ شَ الرجل ميُ  ن قبلنا أن
ا  إذَ فَ  ،دّ ه وال يرتَ  على دينِ ِرب ط ومع ذلك يصْ شَ نعم ميُ  ،للحماويقطع به اط احلديد ؤتى بأمشَ ب يعين يُ سِ  وحيتَ يصِرب 

اد مثل هَ جِ  ام مقامَ ا إذا كان املقَ مَ ي سِ على هذا األمر العظيم ال بالصربِ  هذه األمة أوىل نا فإن ن قبلَ مَ  ذا يفكان هَ 
القرآن خملوق ومع  بالبغال ليقول إن  رّ ب بالسياط وجيَُ ضرَ رمحه اهللا يف أيام احملنة فإنه كان يُ  أمحدمام إلِ ع لِ ما وقَ 

ب ه يرتت عليه هو لكن  ليمو بس املسألة تنطالقرآن خملوق  ألنه لو قال إن  ؛القرآن خملوق أن يقول إن  ذلك أىب
له أن ه ال جيوز ه كفساد امللة فإن غريِ  كفرَ   مُ ه يستلزِ على الكفر وكان كفرُ  هَ كرِ ن أُ األمة كلها وهلذا مَ فساُد على ذلك 

ض يف سبيل اهللا ولو تعر  دَ اإلنسان جيب أن جياهِ اد و هَ ام جِ ؟ مقَ ه إيش املقاماملقام يف حق  ه ألن كرِ ق ولو أُ يوافِ 
، فعلى ا باإلميانن ه مطمئِ ون قلبُ ط أن يكُ رْ وز بشَ هذا جيُ  على الكفر فإن  ا َشْخصياكراهً لة إِ أَ للقتل أما إذا كانت املسْ 

د أن ر ه هلا ليس جمُ ر فعلُ فْ ل الكُ ية أو أن يفعَ ل معصِ ه على أن يفعَ كرِ قدوة وإمام يف الناس أُ  هذا رجل مثًال  هذا:
 ت ألن ربْ ت ولو ضُ كرهْ ق ولو أُ ال تفعل ال توافِ  :الناس فهذا نقول له نمِ  ةٌ م أُ يقتدى به األِذية ولكن ن مِ يتخلص 

ه على أن يفعل ون به أكرِ ر الناس إليه وال يقتدُ نظُ ه به وال يَ بَ ؤْ ر ال يُـ ان آخَ إنسَ و  ،يل اهللااد يف سبِ هَ ام جِ ام مقَ املقَ 
 (( اهللا سبحانه وتعاىل:ل ثل ما قاباإلميان م اه مطمئنً ل بشرط أن يكون قلبُ ن الكفر أو ما دونه فله أن يفعَ شيئاً مِ 

الذين صدقوا فللواقع أو مطابقة الفعل للواقع  طابقة القول؟ الصدق مُ ن صدقوامَ  )) فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن َصَدُقوا
ذه  ه والعياذ باهللا ينخدعفإن  اكاذبً   كان  ومن ،م بذلكسلَ ه يَ يف إميانه فإن  ان كان صادقً ون، فمَ نُ م مؤمِ م إ يف قوهلِ 

 ((: قوله تعاىل ري إىل أن ة يشِ دَ شاهَ مُ  علمَ  :وقول املؤلف ،الدنيا واآلخرة رُ فيخسَ  الفتنة وينقِلُب على وجِهه
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، ةي مِ سَ ه مجلة قَ أن  بدليلنون التوكيد عليه و  ولِ خُ مستقبل بدليل دُ  ))اهللا  ليعلمن  (( :هقولَ  فإن  )) فليعلمن اهللاُ 
 واهللاُ  ،لبَ قْ كد بالنون فيكون للمستَـ ؤ يف مجلة قسمية مُ  عٌ هو فعل مضارع واقِ ل، فواجلملة القسمية تكون يف املستقبَ 

 لّ ادال ))فليعلمن اهللا  (( :؟ فكيف اجلواب عن قولهأن حتُصل الفتنة أليس هكذا ذلك قبل مُ يعلَ  تبارك وتعاىل
م اهللا تعاىل باألشياء ينقسِ  علمَ  ذلك ألن " و علم مشاهدة "  :؟ املؤلف قالأن العلم ال يكون إال بعد الِفتنةعلى 

وهذا هو الذي  ،ملا كان والثاين علمٌ  ،نا مل يكُ مَ علم لِ  :فاألول ،تبأا وقعَ  ع وعلمٌ بأا ستقَ  علمٌ  :ْني إىل قسمَ 
ُلَونُكْم َحتى نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكمْ  (( مثل: ل عليه مثل هذه اآلياتز نَـ يُـ  م واملراد علْ  ]31[حممد:)) َولََنبـْ

ه ل يعلمبَ ا مستقْ متعلق العلم اآلن إم ، فأيتبأنه سي هذا سابق ولكنه علمٌ العلم مبن سيكون جماهًدا ف ، ألندةمشاهَ 
 هذا جواب واجلواب الثاين ،اهللا بأنه قد كان مَ لِ ا واقع عَ اهللا بأنه سيكون وإم:  العلم ينقسم إىل قسمني علمٌ  أن 

وعلم  ،اجلزاءال يرتتب عليه  اهللا يف األزل قبل وقوع الشيء علمٌ  ب عليه اجلزاء فعلمُ ال يرتت  ب عليه اجلزاء وعلمٌ يرتتَ 
على الوقوع املراد به علم  اه اهللا تعاىل مرتبً ب عليه اجلزاء فيكون العلم الذي جيعلُ يرتت  وع هو علمٌ اهللا تعاىل بعد الوقُ 

ه  وقوعِ  الشيء إال بعدَ  مُ اهللا ال يعلَ  ن ، وال يقال إفهذان اجلوابان عن مثل هذه اآلية رّ شَ فخريا أم ف إن .. ،اازاة
 ذالون د ويستِ  .هاهللا ما يعلم بالشيء إال بعد وقوعِ  إن  :يقولون القدريةة غَال  ن فَإِ  ريةالقدَ  الةُ ك غُ كما قال ذل

 :ولو رجعوا إىل قول اهللا تعاىل ،ه منهغ ألم اتبعوا ما تشابَ م زيْ يف قلوِ  هؤالءِ  :نا نقولولكن  ،ن القرآنمِ  هاملتشابِ 
 ]70[احلج:))يـَْعَلُم َما ِفي السَماِء َواَألْرِض ِإن َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  َأَلْم تـَْعَلْم َأن اللهَ  ((
الكاذبني يف  ]3[العنكبوت:))َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذبِيَن  (( :وقوله ،ون قبل أن يكونمبا سيكُ  اهللا عاملٌ   هلم أن ني بَـ تَ لَ 

ويف  ا،ن كان كاذبً ه ومَ يف قولِ ا ادقً ان صَ ن كَ ان اخللق علم مَ  اإلنسَ اهللا تعاىل إذا فَنت ، فنون؟ يف قوهلم إم مؤمإيش
  ، نعم؟اون بذلك كاذبً ه فيكُ عن إميانِ  د تَ رْ ن يَـ وع الفنت أَ قُ املرء عند وُ  هذا التحذير حتذيرُ 

  ؟.....شيخ اآلية: الطالب
  ...أمام العامل ..  ثبت عليها أا هذه خاصة لكن املناظرة العامة اليت ........ :الشيخ

  ........: الطالب
  ا، هذا املعىن. .. : ال املقصود أنه له معىن لكن ما نعلمالشيخ

ة للقسم فتكون ئَ موط  االالم هذه للتوكيد وهي أيضً  ))ن ليعلمَ و  (( وقوله : ))ليعلمن اهللا ف ((: الالم يف قوله
مبين وليس  ا؟ إذً نصب هنه ما فيليش مفتوح الفعل مع أ ))ليعلمن اهللا  (( :وقوله ،بثالثة مؤكدات ملة مؤكدةً اجل

  وليس منصوب. ا أو ال؟ مبين على الفتح يف حمل رفعمنصوبً 
  درس اجلديدالنبتدي  :مث قال اهللا عز وجل
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  ما أخذناها: الفوائد الطالب
  ؟ (وال تدُع مع اهللا إهلًا آخر)؟طيب نبدا الفوائد إن شاء اهللا، آخر ما الفوائد نعم، : ما أخذناها؟الشيخ

  : (وال يصدنك).الطالب
د هذه اآلية ن فوائِ مِ  ]87[القصص:))َوال َيُصدنَك َعْن آيَاِت اللِه بـَْعَد ِإْذ أُنزَِلْت ِإلَْيكَ  (( :قوله تعاىل: الشيخ

الرسول  يتُ تثبِ  اثانيً  ،)) َوال َيُصدنكَ  (( :هئك املشركني لقولِ ة أولر مبعارضَ عن التأث  النيب صلى اهللا عليه وسلم يُ 
 :والثاين ،ك اآلن على حقيعين فإن  ))ن آيات اهللا عَ  (( :همها قولُ أحدُ  :ْني ن وجهَ ك مِ عليه الصالة والسالم وذلِ 

يعلم  والذي ،ن آيات اهللامعه مِ  ما حيث يرى أن  ان فيه تثبيتً أ وهذا ال شك  ))بعد إذ أنزلت إليك  (( :ن قولهمِ 
 ي إليك وحً يعين فأنت اآلن مُ   ))ت إليك نزلَ بعد إذ أُ  (( :والثاين قوله ،مون أقوَ ن آيات اهللا سيكُ الذي معه مِ  أن

 همتِ ر مبعارضَ فعليك أن ال تتأث.  
  .ةي ؟ الشرعِ ن آيات اهللا: الكونية وال الشرعيةالقرآن الكرمي مِ  أن  اآليةن فوائد ومِ 

 نَـ القرآن مُ  ومنها أن ت إليك بعد إذ أنزلَ  (( :هل غري خملوق لقولِ ز((.  
  .ن أعلى؟ يكون مِ يكون النزول اهللا ألن  و ن فوائدها إثبات علُ ومِ 

بل على ه على نبوتِ  لّ يدُ وهذا  ))ت إليك لَ أنزِ  بعد إذْ  (( ؟والسالم ِمن أين الرسول عليه الصالةنـُبـُوة ات ومنها إثبَ 
  .))ربك إلى  وادعُ  (( :هقولِ رسالته لِ 

ح ل صَ ن ويُ مِ ؤْ لإلنسان أن يُـ  ه ال يكفيوأن  ))وادع إلى ربك  (( :هالدعوة إىل اهللا لقولِ  ن فوائد اآلية وجوبُ ومِ 
  .إىل اهللا وب أن يدعجيِ  بلنفسه فقط 

هي إىل  اون دعوتك إىل اهللا مَ أن تكُ  ))إلى ربك  ((: ن قوله؟ مِ ة ِمن أين تؤخذاإلخالص يف الدعو  ومنها وجوبُ 
  نفسك.

  ه.ل إىل رب ات اإلنسان أن يصِ  غايَ أكَرب هو ا العبد إىل اهللا وهذَ  لُ الم يوصِ ك باإلسْ التمس  أن  اومنها أيضً 
  .))من المشركين  ن وال تكونَ  ((؟ ومنها حترُمي الشرك ِمن أين تؤخذ

ال ميكن  االرسول شرعً  ن ؛ فإ))وال تكونن من المشركين  (( :هلقولِ  اا ال يكون شرعً م وع النهي عومنها جواز وقُ 
  ال ميكن. ان نبي أن كابعد  هن لكنكِ ا فإنه ممرً ن املشركني وأما قدَ أن يكون مِ 

  ؟  الفائدة ..: الطالب
يح هذا األمر ه تقبِ فائدتُ  امنه شرعً  ى عنه املرء وإن كان ال ميكن أن يقعَ نهَ النهي عن الشيء قد يُ  ه أن : فائدتُ الشيخ

  ون فيه أن تكُ  رْ ال تفك  عْ يقَ  حىت ولو مل يعين
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ستفاد يُ ]88[القصص:)) َوال َتْدُع َمَع اللِه ِإَلًها آَخَر ال ِإَلَه ِإال ُهَو ُكل َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ  (( :وقال تعاىل
 قولُ ل على هذا شكِ يُ طيب  كذا؟  ةبادَ كان دعاء مسألة أو دعاء عِ   اهللا سواءٌ  حترمي دعاء غريِ  ان هذه اآلية أيضً مِ 

  ))إذا دعاك فأجبه  .. (( :الرسول عليه الصالة والسالم
  .: مو بدعاء عبادةالطالب
  .دعاء عبادة ودعاء مسألة ..إذا قلنا طيب  ؟عاء عبادةدُ : ما هو الشيخ

  ......ما يقِدر عليه املخلوق  نولك ...الطالب: دعاء مسألة فيما ال يقدر إال اهللا  
  ؟يهر علَ دِ قْ ان مبا يَـ سَ اء اإلنْ عَ دُ وز يعين جيُ الشيخ: 
  .نعم الطالب:
  مساه دعاء. ))إذا دعاك فأجبه  (( :قال ....  أعطين ماًال مثًال  كما لو قلتالشيخ:  
  : .... الطالب
  املدعو يف هلذا املدعو غاية االفتقار وأن  اتقرً فْ ه مُ دعاء التعظيم الذي يرى اإلنسان نفسَ  إن نقول مثًال : الشيخ
 هذا الغري ال ينفرِد ه أن ه مما يستطيعه مع اعتقادِ وأما الدعاء الذي يدعو اإلنسان غريَ  ،كرْ الغىن فهذا شِ  كمال

فالن أعطين  وتقول يا أنت جيتكان لو   ة الدعاء مثًال ون بصفَ ب أن ال يكُ ه جيِ مع أن  ،به اإلجابة فهذا ال بأسَ ب
  ة نعم.ي لِ عْ ة فِ ه مشاَ ألن  ؛صفةالذه ِ ح ما يصلُ  جزاك اهللا خري مثًال 

  ؟ .........: الطالب
  .ًال ثَ عندي مَ احضر يل احضر فالن قال: يا  كهو دعاإىل وليمة و  نعم: الشيخ

فدعاء العبادة أن  :دعاء مسألة ودعا عبادة :قلنا ))آخر  ااهللا إلهً  عَ مَ  عُ وال تدْ  (( الدعاء الذي منهي عنه... إذا 
 فاشيئً  هنمِ  ..أن ة ودعاء املسألَ  ،عد وختضَ د له وتركع وتسجُ تتعب ، ذ هذا نقول أن دعاء املسألة إذا كان اإلنسان اخت

ل املخلوق للخالق ل ل له تذَ ه سبب ومل يتذل على أن بناء اه وإن دعَ  ،ه قادر فاعل فهذا ال جيوزي مبنزلة الرب أن الداعِ 
 به. هذا ال بأس فإن  

فأثبت  ))مع اهللا إلهًا آخر  ((؟ ناخذه من أيناآلهلة مع اهللا وإن كانت باطلة  ن فوائد اآلية إثبات وجودومنها مِ 
املعبود بباطل ال  أن  لكن معلومٌ  ،كان حبق أو بباطل  اإلله مبعىن املعبود سواءٌ  ألن  ؛باطلة ةي لوهِ أُ لكنها  هاتَ ي لوهِ أُ اهللا 

وإن كان  اله وال وجود له شرعً  الشرع ال حقيقةَ  نظرِ فهو باعتبار  ،ه يعبد بغري حقوال حقيقة له فإن  له وجودَ 
  .اواقعً  اموجودً 

وهل  ،لوهيةباألنفراده ل على اهذا يدُ ألن  ))ال إله إال هو  ((: هلقولِ  لوهيةباألاهللا تعاىل  نفرادِ ا إثبات اومنها أيضً 
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 يثبتاألول ب ))ال إله إال هو  (( :مث قال ))آخر  اوال تدع مع اهللا آلهً  ((: ؟ قالاأول اآلية و آخرها تناقضً  ين
  ؟وبالثاين ينفي

  باعتبار الشرع . نفيباعتبار الواقع والثاين ي ثبتيف األول ي : الطالب
ال إله إال  (( ري آخر اآليةواإلله احلق غري موجود فتصِ  ،وداإلله الباطل موجُ  أن  معناه شرعية يعينال: احلقيقة الشيخ

  .ه بباطله معبود لكن أي أن  إلهه مطلق ل باعتبار كونِ واألو  ا،ا حق ه إهلً باعتبار كونِ   ))هو 
إذا قال طيب ف ))كل شيء هالك إلى وجهه   (( : إال اهللا لقولهكل شيء يفَىن   ا أن ن اآلية الكرمية أيضً ويستفاد مِ 

ص ص ن العام الذي خُ هذا مِ  :؟ نقولِمن اُحلور والنِعيم، نعم فما رأيكم د على هذا اجلنة والنار وما فيها: يرِ قائل
  .ا مستثىن نعمأيضً  يف النص يكونُ  تها مما ثبَ ة ونفيُ فاآلية هذه عام  ))ه إال وجهَ  شيء هالكٌ  كل   ((ع ما يف مانِ 
  ؟ : ما يقال كّل ما له روحالطالب
أريد به  اعام ين يكون ن العموم إىل اخلصوص يعلنا اآلية مِ أننا حو  ه روح معناهن إذا قلنا كل ما لَ : ال ألَ الشيخ

 شيء من األعمال باطل إال  أي كل  )) كل شيء هالك إال وجَهه  (( :الذين قالوا اهللا أعلم إن لعل و  ،اخلاص نعم
  نعم.تفىن بل تبقى، وجد أشياء ما ه يُ ن أن ين؟ مِ أ ن هذا منوا مِ هم واهللا أعلم فر لعل  به وجهه يدَ رِ ما أُ 

  ؟ الوجه ...اهللا  ل العلم أن : قال بعض أهالطالب
ما  انة واألرواح أيضً اجلى عندنا على قول هؤالء أا تفىن يبقَ أنه  نالكن حىت لو فرضْ  ..........ال، ما : الشيخ

  ه يزول.م أن تفىن والعرش ما نعلَ 
  ؟ ..... :الطالب
ألن  ؛ها الكامل إىل خاصّ ة بعمومِ لت اآليل شيء يف الدنيا حو شيء فيه روح أو كُ  وأنت إذا أردت كل  :الشيخ

على كل حال حنن نقول  ،قليلة ااآلخرة أيضً  النسبةوكذلك الدنيا ب ا،ه قليل جد الذي فيه الروح بالنسبة إىل غريِ 
به اخلاص  ريدَ يكون عام أُ  ..عليه بالفناء  أو ما قضى فناؤه ريد ا ما يتصورهذه اآلية إن كان اهللا تعاىل يُ 

  اه.يص فيما ذكرنَ التخصِ  ه قد وردَ فإن ا العموم  وإن كان اهللا أرادَ  ،إشكال ما يف فاملسألة واضحة


